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The Ribeira Orogenic Belt, Brazilian Cicle in metamorphism, 
has biotite K-Ar ages becoming young fro* the border 1600 Ma) to the 
central anis (*50 He). Those ages «ro not related to rock type nor 
intrusive phase, but to occurrence «re». The fact suggests that this 
wide-ranging age distribution is not due to later thereal events, e.g. 
post tectonic intrusion, but to slow cool in* on the anis lone. The 
climax metamorphic condition have been estimated as 679*C and « to 
9 kb 1 IB km's depth). This teapereture is Much higher than that of 
biotite arson retention (310*C>. These data indicate that the biotite 
K-Ar clock have been set fairly after the climax during regional 
uplift at a depth much shallower than the metamorphism. 

Biotite clock setting depth O10*C> is calculated a» 7.9 km, 
usine geothermal gradient of 30*C/km. In this connection! uplift of 
11.S km from 600 ha to 490 Ma (rate of 77 m/m.y.) is estimated. 
Fission track dating» in apatite (110 Ma), combined with a present 
geothermal gradient (S9*C/km> indicate uplift of 3.9 km from «»50 n» to 
H O Ma (16 m/m.y.) and U km from 110 Ma to the present (3S m/m.y.). 

INTRODUÇÃO 

A idade isotópica obtida pelo método K-Ar para uma rocha 
tem um significado físicos representa o tempo decorrido a partir do 
momento que o sistema estudado (rocha ou mineral) se tornou fechado 
para os isótopos considerados no processo de datado. 

Dentre os vArios fatores de caráter geológico que influem 
neste fechamento, a temperatura * o fator mais importante, sendo que 
cada mineral tem uma temperatura critica (temperatura de bloqueio). 
Abaixo dessa temperatura, o sistema se fecha impedindo a perda de 
argõnio radiogfnico produzido pela desintegrado do K40. Para a 
biotita esta temperatura * aproximadamente 310*C (Harrison et ai. 
19B9) e para a hornblenda e 535'C (Harrison et ai., 19B0). Desta forma 
a idade isotópica obtida pelo método K-Ar para a biotita de uma rocha 
significa o tempo a partir do momento de resfriamento abaixo de 310*C 
at* hoje. 0 significado geológico desta datado vai depender do 
contexto em que est* inserida a amostra estudada. Se * uma rocha 
PlutSnica ou produto de metamorfismo regional, o dado obtido 
representa a arrefecimento a partir da temperatura de 310*C, nada 
significando quanto ao tempo em que a rocha esteve sob temperaturas 
superiores. Para uma rocha vulcânica, de resfriamento rápido, a idade 
encontrada e a da própria formado da rocha. As temperaturas no 
interior da crosta terrestre também terão influencia nesta análise. Se 
em uma Area com gradiente «eotermel igual a 30*C/km perfurarmos um 
P O Ç O e coletarmos uma amostra a profundidade de B km uma idade K-Ar 
nula para sua biotita, pois esta rocha ainda nio se resfriou abaixo de 
sua temperatura de bloqueio, neo tendo iniciado, portanto, o acúmulo 
de argõnio radiogfnico. 

No presente trabalho os autores procuram, a partir de 
datadas K-Ar j* existentes na literatura sobre a Faixa Ribeira e 
algumas inéditas, reinterpretar o significado geológico do padrão 
delineado pelas mesmas levando em considerado a existfncia do 
gradiente geotermal e suas implicadas r>ê história do seu soerguimento 
regional. Os autores sao gratos ao Prof. 0. Siga Jr. pela troca de 
optmoe* e discussões cientificas e a todo o corpo técnico cientifico 
do Centro de Pesquisa Oeocronológicas da U8P. 
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IDADES K-A* EH BIOTITA DA M I M OROBtMC* R I K I M 

A Falsa Oroetnlce Ribeiro» altua-s» na regiSo U I B T I H M do 
Mrfntt do I T M U I S O longo .doe Estados do M o Paulo, Rio do Janeiro • 
Espirito Santo, co* cores do de 100© ko de wtwofc o 100 to de 
lor our*, direcionando ao NE-SW «Fig. 1». t constituída prlnclpeloent» 
•or rochas eetaoorflea» «o alto orou o rocttM granitlea* «o fio tfo 
rVé-Coobrionot peragnaissee coo intercalado enfibolitlce. gnolsoe* 
facoldeis» oArenre* dolooitico*. grenullto*. cherneouitos» oieaetito*» 
gneisses do cooposieSo erenitica, granites do tenture enAissica. o 
«ranitos tardl- o pos-tectsnicos (Fonseca If. et al.. 1*79). Estos 
corpos slo intrudidos por dlouee aesoiAicos do rochos besAltices o 
fonoliticas. o per plutons sieniticos» roloclonodos o oborturo do 
AtlSntico Sul. As coroctoristicos petrolAgica» o associações 
oinorolooicos indico» ou* o oi MO oetaeArfico control do Fain* Ribeira 
• situado paralelo o pronieo da atual linha costoiro» o o orou 
potaoérfica do últino ootaoorfisoo dieinui da presence linha do costa 
para o lado interior do continent» brosiloiro. Isto d» apenas a ootodo 
do foixo oroethica esta sondo enposta no pais (Siga Jr. ot ai. 1*M>. 

HA uo acervo ouito «ronde do dado» goocronologicos nesta 
região. A oaior parto sio dados K-Ar oo biotita e o» restantes sSo o» 
ánfibAlio. Rb-Br oo rocha total. U-Pb eo tircSo o titonita o trocos 
do fissão eo apetite. 

A Fi«. B apresenta os deteeSes K-Ar oo biotita co» os 
respectivos locais de aoostrooe» na Area interessada. Pude •• 
verificar clareeente o presença de dois grupo» de dado» distinto»! o 
prioeiro eo torno de 8000 Ha correspondi ao Ciclo Tronaa»a»8nico, 
distribuído do lado interior do continente «Cr A ton SSo Francisco) l o o 
segundo erupo. oais jAve». co» A00 Ha. * paralelo A região costeira e 
corresponde ao Ciclo Brasiliano «Faina Ribeira). O erupo JAvee possui 
u*a tendfncia acentuada de reduoSo gradativa na idade a partir da 
borda da faina orogfnica (lado interior. AOO na) para o ei no central 
(região costeira» «90 Ha). Esta tendfncia e tio evidente «ue linhas 
tereocrSnicas eo biotita (biotite thoroocnronic. Harper. 19o7> podo» 
ser trocadas no aepa (Fie. B) resultando nu» vou eetaeArfico 

(eetheaorehic veil. Armstrong» 1*A6>. 
A Fie. 3 apresenta o perfil geocronológico (age-distance 

section) transversal A Faina Ribeira. Este diagreoa confir»a a 
tendfncia acioa citada na for»* de erupo» de idade» be» separadas eo 
dois pateoarest obviaoonte o oais antigo corresponde ao Ciclo 
Tren»a«as3nico e o oais novo ao Ciclo Brasiliano. No lado interior do 
continente, a» idade» transaoazSnicas »io predominante*, e no lado 
costeiro, apenas idades brasilianas sio encontradas. Ma tona de 
transido hA uo grupo do dado» co» idade» intereediArias. isto e. as 
idade» K-Ar eo biotita dioinue» da região continental (CrAton SSo 
Francisco) para o litoral (Faina Ribeira), nlo aparecendo uo erupo 
interoediArio expressivo. Este fato sugere ouo a redueSo abrupta da 
idade * devido sioploseente A influfncia teroal do oetaoorfisoo 
brasiliano sobre o CrAton Bib Francisco. Isto A. nesta região o Ciclo 
Uruew.no (1100 Ha) nlo estA presente. Por outro lado. a» idade» eei» 
Jovens dioinueo tradativãmente do lado continental (AOO ha) para o 
litoral («90 hat Fig. *>. Ale» disso. estas idades nlo »Zo 
relacionada» ao tipo de rocha, «a» si» A sua posieZo no oapai eo uae 
Area deter»inada. seja» pegóatitos. seja» granito» pfts-tectSnico*. 
seja» os tardi-tectSnicos. seja» gnai»ses encainantes. possuo» todos 
praticaoente a oesoa idade K-Ar eo biotita. 

HISTORIA 00 RESFRIAMENTO NO EIXO CENTRAL 

DataeSes Rb-Sr eo rocha total obtidas ns sona do ei no 
central da Faina Ribeira (Cordani. l*73i Satiate. IfSAi etc.) indica» 
idade brasiliana 1999.6 *10.B tf, ratio inicial de Sr 0.7001 Satista. 
1*04). Essas sio praticaoente iguais As K-Ar o» biotita da borda 
noroeste da F»lnm Ribeira. Este fato confiree eue a época culeinante 
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do MtworfiiM ocorreu a 400 Me. 
A* I M M K-Ar M i s Jovens, «o reder de «90 He.» tte sido 

claaeicaaente «tributa*» aos efeitos últimos d* oroeVnie brasiliana 
«Deinel at ai.»!•*•• Cordani at ai.»1973, a varia» eutroa». Contudo» 
c o a e foi aancionaao anteriormente» aataa idadas nao aatlo ralacionadas 
ao tiao da rocha na* A faaa da intrusão aas si» * araa da ocorrtncia 
na Faina Ribeira, t provável aortanto que a distribuição das idadas ea 
o* periodo tSo amplo» 190 a.e.» est* condicionada por outros fonimenos 
meolemicos ala* da oroetnie brasiliana. 

Os dados aais confiáveis sobra a temperatura a pressão 
culainantas no aataaorfisao brasiliano no ai ao cantral sao da Halabold 
(1«79>. obtidos coa basa no astudo da peregvneee ainaral do nacico 
Alcalino da CanaS (Xerém) - RJ. Esta • constituído da nafalina sianito 
«naisse (litchfieldito) da origem ienee aosicionado entra o 
aataaorfisao brasiliano a o trensemesSnico (Ziabres» comunicação 
pessoal). Halabold obteve» rasaactivaaanta» a79*C a * a 9 kb» 
corraspondantas a uaa profundi dada da 10 ka. Esta taaa ar atura * 
ligeiramente aais alta do aua a necessária para a homoeeneizacSo 
isotópica da Sr I carca da A90*C) a auito superior * teeperatura da 
retensio da Ar ea biotita <310*C» Harrison et ai.» 1*99>. A freqüente 
ocorrtncie de tonas de cizalhamento (fluxo dútil) a poucas falhas 
tactônicas (roapiaanto rúptil) pre—caabrianas nesta resile sugerem 
taabda uaa teaperatura da cresta inferior» certaaante aais alta do que 
400*Ct terremotos crustais (falhas) nas faixas orogfnicas atuais 
ocorrem ea profundidades mo noras aua 19 ka» aua corresponde * 
teaperatura acima indicada. Considerando a grande diferença de 
teaperatura entre o Ápice do aataaorfisao a a teaperatura de bloqueio 
do Ar ea biotita» pode-se concluir que o relógio isot6pico K-Ar da 
biotita iniciou seu funeionaaento bea depois do aataaorfisao. 

HIPÓTESE BASEADA NO S0ER6UIHENT0 REGIONAL 

f) resfriamento lento no eino central da Faina Orogfnica 
Ribeira nZo * impossível da ser considerado coao devido * variado 
térmica horizontal reinante no processo orogenético brasiliano. Porem 
os dados anteriormanta apresentados indica* coao mais provável a 
hipótese de qui o soerguiaento regional após ciclo orogenético jogou 
um papel importante neste resfriamento» condicionando as idades K-Ar 
das biotitas. 

0 «radiante geotérmico em fainas aetaaArficas fanerozóicas 
se situa desde 10 a 30*C/ka. Portanto para a croata continental do fim 
do Proterozóico» 89 a 30*C/km sao valores apropriados (Zeitler» 1980). 

Conforma os dados anteriores» a profundidade maxima da 
formado das rochas hoje expostas na superfície foi estimada como 
sendo 18 ka (Halabold» op.cit.). Isto implica num soerguiaento 
racional correspondente nestes 600 milhões de anos. A temperatura 
estimada nesta profundidade devida apenas a efeito geotermal e 
calculadoa como estando n» faina da «79 (89*C/ke> a 969*C (30*C/km). 
Neste sentido» a temperatura culminante (679*C) do metamorfiseo e 
atribuída em sua grande parte ao efeito eeotermal a parcialmente ao 
aquecimento orogtnico. n# mesma forma» o resfriamento depois do 
metamorfismo também *» na sua maioria» relacionado ao «radiante 
eeotermal» ou em outras palavras» devido ao soerguiaento regional. A 
profundidade de retensio de argõnio em biotita pode ser calculada como 
da 9 a 7.9 km. Ocorreu» portanto» um soerguiaento de 9 a 11.9 km 
durante os primeiros 190 milhões de anos após o «pica metaeórfieo. 
Isto da uma taxa de soerguimento/denudaeio aff 60 a 70 m/m.m. 

Datações K-Ar inéditas realizadas ea biotita a hornblende em 
rochas de ua mesmo afloramento da região de Cabo Frio por Ziabree et 
ai. (neste congresso) resultaram em 474 Ma a 971 Na respectivamente. 
Considerando aua a temperatura de bloqueio da hor no lenda é 333*0 
«Harrison et ai.» 1980) pode-se calcular em e.3#C/m.a. a taxa de 
*rr»'fécimento. Para um gradient* provável de 30*C/km reinante na 
época, calcula-se a taxa de soerguiaento de 77,3 m/m», bea próxima» 
portanto, a calculada acima a partir de outras considereçSee. 
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tiicM H t U H w • eartir de date»tse aelo 
flased ea apatite, coast* 
900 e/e.e. ̂ w a a Cordilheira «as Maes no* ultw 
Itch sir it al.i 1*7911 BOO o/e.a. pare Hi as leva 
(Zditler at «1.. IVSCit • See a/e.e. N T « Cordilheira 
ultiaos 1B.9 a.a. CFsure, 19B»>. Estas teaes sad aaarent 
aais alta do aue a estiaade eera a Fata* Ribeira* porco.» 
o par iodo longo 090 alible* da anos) alas 

Ha Faina OrooBnlça 
proteretoica, Anderson (ledJB) obti 
110 a/e.a. no aariodo da llOO a «00 Its. utilizando 
hornbienda-biotite da aaaao eflt 
«aetaroai oa 30*c/keu Cata tana * 
Ribeira. 

O soerguieento total da 10 km eiaultSneo * 
corresponde ao desapareciaento da uaa cordilheira da altura addle da 
3300 a, coaperdvel * atual Cordilheira dos Andas* sob codiced da 

isostAtice «estiaando sa as dansidadas da croata a do 
ctivaaanta coao B.*7 a 3.33). 

Fonseca A. a Poupeeu <!*•*> efetuara» datadas de 
fissSo a» aeetita de aaostras coletadas no eiao central 
Ribeira a obtiveraa a idade aadia de H O Ha. A ta 
desapareciaento dos traços de fissão (annealing ti 
aaatita d cerca de 120*C* correspondente a uaa profundidade de * km 
ears ua «radiante eaoterael de B9*C/ke. Esta profundidade d baa 
provável devido * presença de corpos intrusivos da rochas alcalinas 
subvucSnices de idade cretecica na região interessada. Este dado 
indica uaa taaa da searauiaento de 34.9 »/e.e. nos últiaos H O e.e. 

Ea resuao» os dados aciaa sancionado* peraitea concluir a 
seguinte histeria de soereuieento no ei «o central da Faina Ribeira 
<Fig. 9>i 

De 971 Ha a V?% Ha 77,3 mim.a. 
Da 47* fia a 110 na 19,6 e/e.a. 
De H O na at* o presents 3*»,5 mim.». 

O searauiaento ralativaaenta rápido do nesotòico ao Cenozòico pode ser 
relacionado * abertura do Atlântico Sul, tal coao j* observado por 
Fonseca A. et ai. Cop.cit.» . 

CONCLUSÃO 

A redução gradativa da* idades K-Ar ea biotita da borda 
noroaste para o eiao cantral da Faixa Drogtnica Ribaira d explicada 
planaaanta por diference* da soerguiaento racional sieultSneo A 
denud«ceo. As rochas sua a*tio eaposta* hoje a superficia tar iam 
passado pala isotaraa de 310 C mm eoeento* distintos resultando no 
atual panoraaa teraocrSnico. Por outro lado, a abrupta raducSo das 
idade* K-Ar mm biotita na zona da contato entre o Cr*ton S2o Francisco 
a a Faixa Ribeira poda ser atribuída * influffncia tareal do 
aetaaorfiseo brasiliano, saa a necessidade da sa supor a presença da 
ua ciclo de idade intaraediâria entra o Transaaaxõnico a o Brasiliano. 
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F i s . 9 - H i s t ó r i a s do soorouiawnto do o iao c e n t r a l da 
p r o p o s t a po lo prosonto t r a b a l h o . 

F a i x a R i b o i r a , 

2772 


